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Abstract
This is a study in how you with help from theories (amongst them storytelling)
can understand a business and with help from a design proposal create a clear
picture. And also create a sense of trust in the clients and pride in the employees
The room it is about is a meeting room in the business unit's office in
Eskilstuna. The room no longer matches the business's orientation and values,
therefore this room will be the starting point. Even the corridor adjacent to the
room has got a new design.
The needs that exist and the existing space have been investigated using
methods such as interview and site analysis. A result of that showed that users
felt that the room did not meet the goal of communicating a clear activity,
namely their new focus on the business.
This problem has been studied using theories and methods that underlie the
design proposal that has been created. The draft proposal will hopefully solve
the problems that exist. The draft proposal contributes to the clearer identity of
the business and creates opportunities for the business to hold "Good
Sustainable Meetings". To communicate a more clear perception of the business
in their meeting room, the graphical profile and the wishes for features and
needs have been taken into account.

Sammanfattning
Den här studien handlar om hur man med hjälp av teorier (där ibland
storytelling) kan förstå en verksamhet och med hjälp av utfromningen skapa en
tydlig helhet. Samt att skapa en känsla av förtroende hos kunder och stolthet
hos medarbetarna.
Rummet som det handlar om är ett mötesrum i Näringslivsenhetens kontor i
Eskilstuna. Rummet stämmer inte längre överens med verksamhetens inriktning
och värderingar, därför kommer detta rum vara utångspunkten. Även korridoren
som gränsar till rummet har fått en ny design.
De behov som finns och det befintliga rummet har undersökts med hjälp av
metoder som intervju och platsanalys. Resultatet av det var att användarna
upplever att rummet inte uppfyller målet om att förmedla en tydlig verksamhet
d.v.s deras nya inriktning av verksamheten.
Detta problem har studerats med hjälp av teorier och metoder som står till
grund för designförslaget som har skapats. Designförslaget kommer
förhoppningsvis lösa de problem som finns. Designförslaget bidrar till en
tydligare uppfattning av verksamheten i deras konferensrum och skapar
möjligheter för verksamheten att hålla ”Goda hållbara möten”. För att
kommunicera en lämplig identitet har den grafiska profilen och önskemålen för
funktioner och behov beaktats.
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Inledning
Att som företag visa vem man är blir allt viktigare att kunna göra. Inte bara
genom branding och reklam utan även kontorets och mötesplatsers utformning
spelar roll i hur andra uppfattar ett företag. I ett mötesrum finns möjlighet för
företag att förmedla vilka de är och utgör en viktig del i när man presenterar sig
själv som företag. Därför har konferensrum valts som fokus för denna studie.
Storytelling är ett verktyg som möjliggör för företag att skapa en helhetsbild av
sitt företag och koncept och har blivit ett viktigt medel inom kommunikation
och marknadsföring (Mossberg, Nissen Johansen, 2006, s.7-8).
När man hör ordet storytelling kanske det är främst marknadsföring man tänker
på, men det är en metod som kan användas inom andra områden och som inte
endast har med företagande och marknadsföring att göra. Utan Mossberg
skriver att storytelling är ett verktyg som kan kommunicera information och
överföra värden. De kommunikationsfördelar som historier har är att den skapar
en helhetsbild och man kan med en enkel historia förmedla ett komplex koncept
och öka trovärdigheten (2006, s. 24).
Denna beskrivning stämmer bra överens med de riktningar som
informationsdesign handlar om, nämligen att presentera information så att
avsändaren är tydlig och att mottagaren förstår.

Bakgrund & Problem
Under 2013 omarbetade kommunen varumärket för Eskilstuna, däribland
platsvarumäket Eskilstuna Evolution. Platsvarumärket syftar till att stärka
Eskilstunas attraktivitet och belysa stadens styrkor inom innovation, industri,
miljö, hållbarhet, idrott och musik.
Näringslivsenheten som är en del av Eskilstuna kommun och som jobbar under
platsvarumärket upplever att deras mötesrum kallat ETC-rummet (Eskilstuna
trade center) inte speglar deras nuvarande verksamhet då varumärket ETC inte
längre finns kvar. Rummet speglar inte Eskilstuna Evolution. Rummet används
av andra enheter i byggnaden, men de enheterna är också en del av kommunen.
På torget i Eskilstuna centrum i stadshuset ligger Näringslivsenhetens kontor
lokaliserat. De befinner sig på första våningen, med en korridor som leder till
kontoret och mötesrummet. Utgångspunkten för detta arbete är mötesrummet
som idag rymmer ca tolv personer inkluderat de sex stycken anställda. För att
de ska kunna möta kunder och inge ett professionellt intryck önskas en
tydligare koppling mellan företaget och rummets utformning.
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Figur 1: Planritning över Näringslivsenhetens kontor och mötesrum, Eskilstuna kommun, Plan 1

Syfte
Syftet med projektet är att skapa ett mötesrum som med hjälp av storytelling
förmedlar vilka företaget är. Den fysiska miljön ska anpassas utifrån de behov
som finns och skapa förutsättningar för att förmedla verksamheten och ge ett
enhetligt och professionellt intryck. Målsättningen är att rummet ska ge en
tydlig bild för mottagaren vilka företaget är och att rummet på så vis ska
fungera som en större tillgång än det har i nuläget.

Frågeställning
På vilka sätt kan en verksamhet uppfattas tydligare i deras konferensrum för
externa och interna möten?

Målgrupp
Den primära målgruppen är personalen på Näringslivsenheten som har kontor
på första våningen. Medan den sekundära målgruppen är besökare och externa
företag och personer som kommer befinna sig i mötesrummet.

Avgränsning
Arbetet avgränsas till att utgå ifrån konferensrummet som används av
Näringslivsenheten och ligger i Stadshuset. Detta arbete kommer endast handla
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om att ta fram ett konceptförslag för hur rummets fysiska utformning kan
påverka uppfattningen av rummet. Korridoren utanför kommer även den
gestaltas för att ge ett tydligt anslag till vilka verksamheten är. Vid ett större
projekt hade hemsida och entré även de utformats som ett anslag. I arbetet
kommer arbetsgruppen vara i fokus och inte mottagarna för att inte komma för
nära marknadsföring. Trots att andra enheter (som tillhör kommunen) använder
sig av rummet kommer lösningen endast riktas till Näringslivsenheten. Syftet
med storytelling är i det här fallet inte att ta fram en berättelse utan att förstå
problemet.

Problematisering av resultat
De ramar som finns inom detta projekt som behöver följas för att uppnå ett
önskatt resultat är en blandad kompott. Först och främst behöver den grafiska
profilen följas för att knyta an till verksamheten. Sedan behöver de funktioner
och behov som ska uppfyllas i rummet tas hänsyn till. Som att rummet inte ska
vara för mörkt och stilrent, vilket de uppfattar som stelt. Då rummets funktion
är ett mötesrum ska det finnas möjlighet till det, för att åstadkomma det har ett
stort bord med bekväma stolar önskats, samt kontorsmaterial som en
whiteboard och projektor. För att minska ljud från stolar som flyttar på sig
önskas även en heltäckningsmatta för att förbättra ljudmiljön.

Teoretiska perspektiv
Här presenteras teorier och litteratur kring storytelling, affordance, form
och funktion, färg och ljus samt ljud. Dessa teorier gör det möjligt att
förstå problemet och hur man kan gå tillväga för att lösa det.

Storytelling
Historier är något som alltid fascinerat människor. Storytelling omfattar
berättelser, myter och fabler och kan vara både skriftliga, muntliga och bildliga.
Det har blivit ett viktigt medel inom kommunikation och marknadsföring.
Storytelling inom företagsekonomi brukar handla om berättelsen i
organisationen. Storytelling är ett verktyg som möjliggör för företag att skapa
en helhetsbild av sitt företag och koncept (Mossberg, Nissen Johansen, 2006,
s.7-8).
Storytelling är ett intressant verktyg då det kan kommunicera information och
överföra värden. De kommunikationsfördelar som historier har är att den skapar
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en helhetsbild och man kan med en enkel historia förmedla ett komplex
koncept. Trovärdigheten ökar då informationen presenteras tydligt. En bra
historia ökar chansen att folk kommer ihåg berättelsen längre, den lagras på tre
sätt: faktabaserat, visuellt och emotionellt (2006, s. 24).
Det finns olika plan inom vilket en berättelse kan förmedlas. Den första är en
strategisk övergripande nivå som förklarar varför företaget finns och hur värde
skapas för företaget. På ett marknadsföringsplan förklarar berättelsen hur
företagen skiljer sig från mängden. Det sista planet handlar om hur företaget
måste kommunicera vilka de är och hur de vill förverkliga sina visioner både
internt och externt (2006, s. 10-11).
Det finns olika typer av storytelling som används, i detta projekt kommer fokus
ligga på organisationshistorien. Här är syftet med historien att skapa en
företagskultur. Historien kan därför bl.a. användas för att bygga förtroende, lösa
konflikter, utveckla visionen och stimulera stolthet och kan även användas för
att utrycka känslor (2006, s. 12).
Mossberg skriver att upplevelserummet är en plats som skiljer sig från
vardagen. Rummet måste vara anpassat efter målgrupp och aktiviteten för att
kunna förmedla en upplevelse (Mossberg, 2015, s.32). Ett upplevelserum anses
ha stor inverkan på hur man uppfattar ett rum. Möbler och dekor kan ge kunden
en uppfattning och företagets seriositet. Rummets utformning påverkar även
sinnesstämningen hos ockupanterna. Ett sätt att rama in upplevelserummet är
just genom storytelling (2015, s. 28).

Form och funktion
Det finns fyra olika steg för hur man utformar ett rum enligt Ching (2012). I det
första steget ska utformningen uppfylla det behov av funktioner för att uppfylla
syftet. Det andra steget handlar om lämpliga material, och det tredje om att
rummet ska vara estetiskt tilltalande för våra sinnen. Det sista steget handlar om
hur rumsutformningen ska förmedla syftet med rummet och vad man kan göra
där (Ching, 2012, s. 45).
Att det ska framgå vad man kan göra för något i ett rum kan man likna med
affordance. Affordance är enligt Gibson (Groome, 2014 s. 71) en teori där
varseblivningen gör det möjligt för oss att interagera med världen. Gibson teori
skulle kunna sammanfattas med orden ” perception i handlingssyfte”. Det
betyder att man kan röra sig i en omgivning utan att tänka efter hur man ska rör
sig.
Ett rums utformning påverkar både dess funktion och estetik. För att ett rum ska
fungera rent funktionsmässigt behöver möbler vara placerade i aktivitets
specefika grupper. De ska gå att röra sig i rummet utan hinder av andra möbler,
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eller att man tvingas gå utanför de godtagbara sociala avstånden. Att rummet
går att förändra och anpassa efter de behov som finns gör även det att man
upplever rummet som funktionellt. För att ett rum ska tilltala rent estetiskt är
det viktigt att skala och proportioner är anpassade efter till rummets funktion.
Att rummet har en tydlig visuell gruppering av de olika områden. Detta kan
man uppnå med hjälp av färg, form och ett tydligt fokus t.ex. ljus eller utsickt
(Ching, 2012, s.66-67).
Takets höjd och skala påverkar även det hur ett rum uppfattas. Släta tak som har
en ljus färg som reflekterar ljus skapar en känsla av rymlighet. Genom att ha
samma färg på taket som väggarna kan man få taket att verka högre än det
faktiskt är (Ching, 2012, s. 170).
Golvet spelar en viktig roll i förmedlandet av rummets karaktär med hjälp av
dess färg, mönster och textur. Ett ljust golv kommer förstärka ljusnivån och
förmedlar rymlighet medan ett mörkt golv kommer absorbera mycket av ljuset
som faller på det. En mörk färg ger ytan ett djup och tyngd (2012, s.290).
Om ett golv har en neutral form utan mönster kan det fungera som en enkel
bakgrund till möblemanget, men genom mönster kan den även vara en
dominant del av rummet. Ett mönster kan användas för att definiera ytor och
föreslå hur man ska röra sig i rummet. Eller bara skapa en intressant textur. Hur
vi uppfattar ett mönster beror på vår perception. Om det t.ex. är små mönster i
mattan kommer det uppfattas som en helhet. Medan alla kontinuerliga linjer
kommer dominera mönstret. Riktningsmönster kan påverka den uppfattade
känslan av rummet proportioner, antingen förminska eller förstora en av dess
dimensioner (2012, s.290).

Färg och ljus
Vi påverkas alltid av det byggda rummet. Det påverkar vår uppmärksamhet och
koncentrationsförmåga och hur vi mår när vi befinner oss där. Färger som rör
sig mot det röda hållet har en uppiggande inverkan medan de blågröna färgerna
har en lugnande effekt. För att öka hur väl man presterar i ett rum ska man ha
färger med en ökad kulörthet (Fridell Anter, Klarén, 2014, s. 185, s. 45).
Ljus är en viktig del i hur vi uppfattar rum. Om man har en miljö som är dåligt
ljussatt, d.v.s ljusets riktning och spridning är ojämn, kommer man uppfatta
rummet som svårförstårligt för att det upplevs som mörkt. Men om man istället
punktbelyser får man även här se till att kontrasten inte blir för stor mellan de
ljusa och mörkare delarna, då de mörka delarna kan uppfattas ännu mörkare
(Fridell Anter, Klarén, 2014, s. 214).
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Ljud
Ljud är påverkar hur vi kommunicerar med varandra men ljudmiljön är ofta
något som underskattas (Fuchs, Lamprecht, 2012, s. 1). Ett annat sätt att lösa
oönskat ljud på är att t.ex. sänka taket och placera en ljuddämpande enhet i
hörnen av ett rum. Det fungerar extra effektivt i små till medelstora rum. Dessa
enheter består av en stor mängd fibrer eller poröst material och kan vara
staplade i nedre hörnet av ett rum och har en bevisad effekt av att absorbera
oönskat ljud (Fuchs, Lamprecht, 2012, s. 2). Även små ytor kan täckas med
ljudabsorberande material för att uppnå optimalt fungerande akustik i ett
mötesrum (Fuchs, Lamprecht, 2012, s. 9).
Taket representerar den största oanvända ytan i ett rum. Dess form och textur
kan ha en stor inverkan på akustiken i rummet. Ett slätt och hårt material gör att
ljudet studsar. Det kan fungera i vissa fall om andra material har
ljudabsorberande förmågor i rummet (Ching, 2012, s. 174). Det mest effektiva
sättet att kontrollera en ljudmiljö på är att minska ekot från taket med hjälp av
akustikplattor (Ching, 2012, s. 285).
En väggs ytskikt avgör dess hållbarhet och påverkar ljus och hur väl den
absorberar ljud. Det som påverkar hur väl något skyddar mot överföring av ljud
är dess massa d.v.s. hur kompakt materialet är samt hur absorberande det är
(Ching, 2012, s. 303, 283).
Ljudabsorberande material kan användas för att minska ljudnivån och är
användbart i b.la. kontor där det ofta är mycket ljud (Ching, 2012, s. 285). Som
tidigare nämnts är taket ett av de bästa platserna för att kontrollera ljudnivån,
men man kan även jobba med väggar och golv.
Mattor är det enda golvmaterialet som absorberar ljud. Det kan även dämpa
fotsteg och förflyttningen av möbler (Ching, 2012, s. 285).

Metod
För att skapa en gestaltning som tagit hänsyn till HCD har jag använt mig
av dessa metoder: storytelling för att förstå problemet och skapa en
koppling mellan behovet och problemet. Intervju och platsanalys för att
analysera problemet och kunna skapa en förståelse av problemet, och
workshop för att få en inblick i vilken typ av utformning dem gillar. Varje
del presenteras var för sig innehållande teori och genomförande.
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Storytelling
I det här fallet finns det ingen färdig berättelse att förmedla och det är heller inte
det som är syftet. Men storytelling innefattar att det finns något som ska
förmedlas då det är ett sätt att kommunicera med mottagaren. Jag väljer att
jobba med storytelling som ett sätt att skapa en upplevelse som speglar
företaget. Det är alltså en metod för att få fram vilka de är, det ger en bild av
vad som saknas d.v.s. vad problemet är och vad som behöver finnas d.v.s.
lösningen. Alltså att skapa en koppling mellan det problem som finns och
lösningen som kommer skapas.
När man ska utveckla en story kan man använda sig av fyra olika kategorier:
budskapet, konflikten, rollfördelningen och handling. Ett tema är den röda
tråden som genomsyrar något.
Budskapet är sensmoralen där historien fungerar som beviset för budskapet. Det
är alltså det man vill folk ska ta med sig därifrån (Mossberg Lena, Nissen
Johansen Erik, 2006, s. 48).
Konflikten är drivmedlet och skapar balans och harmoni. Anledningen till
varför konflikten är så viktigt är för att vi människor vill ha balans och harmoni.
Det är via konflikten och hur den löses som berättelsens budskap framträder.
Konflikten behöver inte vara mellan ont eller gott utan kan vara mer abstrakt
t.ex. att övervinna rädsla (Mossberg Lena, Nissen Johansen Erik, 2006, s. 49).
Rollfördelningen handlar om vilka personer som finns med. En förutsättning för
att man ska sätta in sig i berättelsen är att man ska kunna identifiera sig med
personerna. För att berätta om konflikten måste den utspela sig via vissa
personer. Det finns sju typroller, skurken, hjälten, givaren, hjälparen, den
eftersökta personen, sändaren, den falska hjälten.
Dessa roller används för att beskriva de viktigaste funktionerna. Den mest
framträdande är hjälten, som för att ha något att göra och det ska uppstå en
konflikt måste det finnas motståndare. Motståndaren kan vara allt från en skurk
till en negativ känsla. Även hjälparen och givaren finns ofta med i klassiska
narrativ och är kopplade till målet t.ex. överlåtandet av en krona eller hjälper till
att uppnå målet (Mossberg Lena, Nissen Johansen Erik, 2006, s. 50).
Handlingen är det som leder historien framåt. En bra historia har ett tydligt
anslag, här presenteras oftast hjälten. Därefter presenterar man konflikten, målet
och därefter når man en lösning (Mossberg Lena, Nissen Johansen Erik, 2006,
s. 51).
Dessa roller användes för att få en struktur över problemet och för att identifiera
vilka användarna är, vad deras roll är och hur kontexten ser ut ur ett
samhällsmässigt perspektiv.
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Human Centerd Design
Att ha människan i centrum är en tankemodell inom design. Den går ut på att
man ställer sig frågan: vem det är som är målgrupp/användare. Syftet med det
är att människans behov och förutsättningar ska stå i centrum för arbetet. För att
åstadkomma det krävs det att man utforskar alla intressenters upplevelser och
behov för att kunna komma fram till tillfredställande lösningar (Wikberg
Nilsson, Ericson, Törnlind, 2015, s. 20-21). Användarcentrerad design betyder
att man designar efter människans behov och förutsättningar. Det heter på
engelska Human-centered design. Syftet med HCD är att skapa något som inte
kräver eftertanke eller ansträngning för att förstå (2015, s. 23-24). Några
metoder som man kan använda sig av för att åstadkomma HCD är
behovsanalys, workshop, och intervju. Behovsanalys innebär att man tar reda
på människors behov för att förstå deras agerande. Detta kan man åstadkomma
genom flera metoder såsom, workshops eller intervjuer (2015, s.97).

Intervju
En kvalitativ intervju har primärt ett förstående syfte. Där det centrala är att
samla information för att få en djupare förståelse men även se sammanhang
(Holme, Solvang, 1997, s. 14). Man får en helhetsbild samt att den närkontakt
som medföljer sådana undersökningar leder till en ökad förståelse för den
enskildes livssituation. Den medför även en viss flexibilitet för att man ska
kunna vara öppen för ny kunskap och förståelse (1997, s. 79, 80).
En kvalitativ intervju gör det möjlighet för respondenten att själv styra samtalet
och öppnar upp för följdfrågor (Holme & Solvang, 1997, s. 99).
Vid en intervju är det viktigt att man har ett tydligt syfte och ge bakgrund och
information om frågorna. Det är även viktigt att man upplyser om vem man är
och varför intervjun sker, och vad den kommer användas till. Det är även bra att
ställa öppna frågor istället för stängda. Öppna frågor gör att svaren blir mer
utvecklade än bara ett nej, eller ja. Frågorna ska vara enkla, fokuserade och
konkreta (Häger, 2007, s. 43, 56, 64, 138).
Innan denna intervju genomfördes har en förstudie genomförts. Här ställdes lite
grundläggande frågor om vad projektet skulle utgå ifrån. Det mötet gjorde det
möjligt att jobba vidare med problemformulering och kommande intervju.
Therese Karlsson studerar även hon Näringslivsenheten, fast hon fokuserar på
deras kontor. Därför bestämde vi att vi skulle samordna våra besök för att dels
spara på deras tid men även för att ta stöd av varandra. Ett antal frågor
förbereddes både separat och tillsammans då vissa av våra frågor var
gemensamma. Intervjun genomfördes tillsammans med Therese Karlsson. En
kvalitativ intervju genomfördes för att kunna ställa följdfrågor, med Malin
Dalmén och Sasan Shaba som är näringslivsutvecklare på Näringslivsenheten.
Samt Niklas Edmark som är biträdande chef. Intervjun hade inga bestämda
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svarsalternativ utan det var öppna frågor. Intervjun genomfördes på ett
informellt sätt runt deras fikabord. Svaren antecknades men spelades även in för
att säkerställa att samtalet återskapats på ett korrekt sätt. Samma dag som
intervjun genomfördes sammanställdes svaren med anteckningarna som stöd (se
bilaga Intervju).

Platsanalys
En platsanalys är en metod för att få en förståelse av den befintliga platsen för
att man sedan ska kunna anpassa den efter de behov som användarna har. Ching
tar upp en checklista för att analysera rummet. Det första steget är att fota
platsen och skapa en planritning över platsen utifrån de mått som man tagit.
När man analyserar rummet ska man bland annat notera form och skala. Samt
vart dörrar och fönster är placerade, och vad det finns för material i rummet
(2012, s. 60).
Då Näringslivsenhetsens mötesrummet är det rum som projektet grundar sig på
genomfördes rumsanalysen där. Rummet fotograferades utefter Chings (2012)
checklista, men inga mått togs då en planritning i skala 1:200 fanns till godo.
Efter det antecknades det som observerades i mötesrummet, fotona och
anteckningarna fungerade som stöd för minnet när observationen skrevs ihop
till en löpande text.

Workshop
Workshops är ett kreativt arbetsmöte där personer inom målgruppen eller
experter inom ett visst område tillsammans ska utforska det nuvarande
problemet. Syftet med en workshop är att ta till vara på gruppens kreativa
potential och tillsammans komma fram till önskvärda framtider eller utforska
problemet (Wikberg Nilsson, Ericsson, Törnlind, 2015, s. 89).
Workshopen genomfördes på Näringslivsenhetens kontor i deras konferensrum.
Eftersom jag och Therese bokat gemensamma möten delade vi upp tiden så att
vi fick 45 minuter var att genomföra vår workshop. Workshopen genomfördes
med Sasan Shaba, Jenny Andersson och Malin Dalmén. Workshopen inleddes
med lite generella frågor som dykt upp under projektet för att sedan komma in
på själva övningen. Min workshop gick ut på att ta reda på vad de gillade för
konferensrum genom att visa olika bilder på mötesrum som de gemensamt fick
ge två bra karaktärsdrag och två dåliga. På de orange post-It lapparna fick de
skriva saker som de inte tyckte om och som inte passar med deras behov. På
rosa post-It lappar fick de skriva saker de tyckte om och som de har behov av
eller skulle vilja ha i sitt konferensrum (se figur 8,9,10,11,12,13). Workshopen
avslutades även med lite frågor för att förtydliga det som kommit fram.
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Etiska överväganden
Forskning är en viktig del av samhället, men för att den ska vara relevant och
inte vara skadlig för någon individ krävs det att vissa principer följs. De fyra
grundläggande kraven för individskydd är informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att
forskaren ska informera alla deltagande om forskningens syfte.
Samtyckeskravet handlar om att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin
medverkan. Konfidentiellkravet innebär att berörda personer ska ges största
möjliga konfidentialitet och att namn och uppgifter inte hamnar hos obehöriga.
Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in endast får användas i
forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7,9,12,14). Vid intervjun lämnades
ett formulär för samtycke över där respondenterna skrev under och gav sin
tillåtelse att deras namn syns i samband med rapporten och där de informerades
om syftet med forskningen och att det är frivilligt att delta.

Resultat
I avsnittet presenteras resultaten av de genomförda metoderna:
Storytelling, intervju, platsanalys och workshop.
Resultatet av metoderna visar på de förbättringar som kan göras och ger en
grund till problemet. Teoridelen motiverar däremot de designval som gjorts för
att skapa en möjlig lösning på problemet.

Resultat av intervju
Det framkom genom intervjun att i ETC-rummet möter man interna och externa
kunder. Användarna vill i rummet kunna vara interaktiva och kunna samarbeta
med kunderna. De vill kunna vara kreativa på whiteboarden. Ofta ska de eller
kunden visa eller presentera något. Så teknik som lätt gör att man kan interagera
i rummet behövs.
Användarna upplevde att det som saknas är det som är tydligt för Eskilstuna.
Att man förstår att det här är Eskilstuna. Det som saknas är den nya
Näringslivsenheten helt enkelt.
De har samma grafiska profil och vision som Eskilstuna kommun och förhåller
sig därför till mottot ”Den stolta fristaden” & ”Goda hållbara möten”.
Genom intervju framkom det att de vill bli upplevda som ett
förtroendeingivande företag. Både externt och internt. De vill bli sedda som
handlingskraftiga. Om det finns ett behov ska de fylla det, inte bara tomma ord
utan handling. Det är det som Plantsvarumärket står för. Vi koordinera
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samlivet-vi verkställer. De vill bli sedda som innovativa, strukturerade,
kreativa, tillåtande, öppenhet och affärsinriktad och ge ett proffsigt intryck.
Under interjun berättade de även om deras grafiska profil och att den fanns att
tillgå på kommunens hemsida.

Figur 2. Grafisk profil

Resultat av platsanalys
Genom platsanalysen framkom det att en ljus tunnel leder upp till
konferensdörren som är placerad till vänster i korridoren. Dörren smälter in
ganska mycket med väggen då de har samma färg, om man bortser från
planschen. Planschen föreställer varumärket ETC som inte längre finns kvar.

Figur 3: Planritning över Näringslivsenhetens kontor och mötesrum, Eskilstuna kommun, Plan 1
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Figur 4. Korridor

Figur 5. Korridor

Figur 7. Konferensrum

Figur 6. Konferensrum

Formen på rummet är rektangulärt och har en golvyta på ca 28 kvm. Det finns
en dörr som leder in och ut ur rummet. Mitt emot den väggen finns två stora
fönster som släpper in mycket ljus och som har utsikt över en trädgård. Trots att
det kommer in mycket ljus upplevs rummet lite murrigt, troligtvis på grund av
de mörka färgerna och gardinerna.
Väggarna är vita med en fondvägg som fått färgerna från kommunens
ledstjärna. Golvet är täckt av en grön heltäckningsmatta, vilket är det första man
ser när man kliver in i rummet. Under den finns ett beige linoleumgolv. Taket
är en vitmålad metall, vilken är den största bidragaren till att det ekar i rummet.
Man hör även ventilationen brumma och ljud utifrån korridoren.
Mötesrummet är möblerat med ett bord med stolar i mitten av rummet, det
skapar rummets centrum, vilket man rör sig runt. Över bordet hänger två
armaturer som lyser upp arbetsytan. Vid två av rummets väggar står
förvaringsskåp, var av en är en diskbänk med kran. Över den andra bänken
hänger två tavlor som visar ETC. I hörnet vid vita tavlan står ett apelsinträd i
plast bakom ett staffli med papper för anteckningar. Bredvid dörren står en
klädhängare och en ställning med broschyrer.

Resultat av workshop
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En samanställning av workshopen visar att de vill ha ett ljust rum men som
gärna får vara färgglatt. De vill ha ett modernt och luftigt rum. Golvet får gärna
vara beklädd med en heltäckningsmatta. Det måste finnas plats för ett avlångt
bord som är i rätt höjd. Stolarna ska vara tilltalande och gå att rulla. Rummet
ska vara väl belyst och får gärna ha dekorativa lampor.

Figur 8. Workshop

Figur 9. Workshop

Figur 10. Workshop

Figur 11. Workshop

Figur 12. Workshop

Figur 13. Workshop

Figur 14. Workshop

Figur 15. Workshop
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Resultat av storytelling
Om man utgår från de roller som nyss nämnt, budskap, konflikt (som kommer
benämnas som utmaning), rollfördelning och handling för att få en tydligare
bild av vilka Näringslivsenheten är och få en struktur över hur gestaltningen
kan se ut. Då kan det bli så här:
Det budskap de vill förmedla är förtroendeingivande och handlingskraftiga,
som kommer förmedlas genom profilen för platsvarumäket eftersom den
används externt.
De utmaningar de står inför dagligen är att lösa de problem som företag vill ha
hjälp med samt att samordna och sköta om helheten.
Hjälten är i den här berättelsen Näringslivsenheten. Där boven är utmaningen
som måste lösas. Utmaningen är i deras fall att lösa de problem som företagen
som söker deras hjälp har samt att samordna näringslivet. Medan medhjälparen
är kommunen, som ser till att det finns resurser att möta utmaningen.
Handlingen är den röda tråden, som i det här fallet är hur de vill bli sedda.
Nämligen som en enhet som har ”Goda hållbara möten” och tillhör ”Den stolta
fristaden”. Detta kommer förmedlas genom en tydlig presentation av enheten i
rummet, med hjälp av den grafiska profilen.
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Designprocess

I avsnittet presenteras idéarbetet och hur gestaltningen växt fram.

Figur 16. Designprocess

Denna bild visar en översiktlig bild av min designprocess. Den började med en
definiering av projektet och vad problemet innefattade. Detta genomfördes
genom intervjuer och platsanalys. När problemet var definierat och
problematiserat började nästa del i fasen, nämligen teoridelen. Här samlades
teorier och litteratur in som hade med området att göra och som skulle hjälpa
till att lösa problemet. Denna fas var den längsta ut av alla, då det tog tid att
hitta relevanta teorier men även att analysera och sammanfatta dem.
En vändpunkt i arbetet kom när det var dags för mellanlägesseminarium, då
man skulle redovisa hur långt man kommit. Där visade jag upp några tidiga
skisser som jag skapat och de teorier jag tänkt använda mig av. Från dagen tog
jag med mig mycket bra feedback som belyst de hål som fanns i arbetet. Det
fick mig att fokusera mer på hur allt hänger ihop och hur jag ska skapa ett
sammanhållet arbete.
Det som tagit mest tid här har varit att få rätsida på hur storytelling används i
arbetet. Det har vart en utmaning att lista ut att det inte används för att skapa en
story utan för att förstå problemet. När väl teorirunden var klar och jag visste
vilka teorier som jag skulle använda mig av var det dags att gestalta dessa i
rummet.
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Själva prototypandet är det som gått lättast under projektet eftersom det är allt
det andra som tar tid, att skapa en grund som allt vilar på, själva
manifesterandet av det tar i relation till det andra inte lika lång tid. Därför kom
jag in på denna fas ganska sent i projektet, och känner trotts att det blivit lite
stressigt att jag åstadkommit vad jag skulle.
I utvärderandefasen har jag gjort workshops och tagit in feedback för att kunna
styra mitt arbete åt rätt håll. Men även för att få målgruppen att känna sig
inkluderade. Det är mellan utvärdering, teorier och prototypande som jag
verkligen känner av den itererande delen av processen då jag spenderat väldigt
mycket tid med att gå från den ena till den andra.
Det jag önskar att jag hade haft tid med är att kunnat visa en skiss av rummet
för målgruppen och att de fått göra en workshop kring den, men på grund av ett
ombokat möte med dem så får eventuella ändringar som de vill göra tillkomma
efter att projektet är klart.
Här visas bilder på de första skisserna:

Skiss av dörr

Skiss av konferensrum

Skiss av konferensrum

Skiss av korridor

Skiss av konferensrum
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Designförslag
I denna del presenteras det färdiga gestaltningsförslaget till
konferensrummet som bygger på litteraturstudier, genomförda metoder
och idéarbete.
Målsättningen för gestaltningen är att skapa ett konferensrum som förmedlar en
tydligare verksamhet och skapa förutsättningar för ökad förståelse av vilka
företaget är och ge ett enhetligt och professionellt intryck. Frågan som ska
besvaras är ”På vilka sätt kan en verksamhet uppfattas tydligare i deras
konferensrum för externa och interna möten?”

Motivering
Det finns fyra olika steg för hur man kan utforma ett rum. Dessa är: uppfylla de
behov av funktioner som finns, lämpliga material, estetiskt tilltalande för våra
sinnen, utformningen ska förmedla syftet med rummet (Ching, 2012, s. 45).
Dessa steg har min designlösning försökt uppnå. För att uppfylla de behov som
finns har intervjuer och workshop genomförts för att få en bild av behoven. De
material som valts har valts dels för att uppfylla behov som verksamheten har
men även de behov som finns i rummet. När det kommer till det estetiska har
utformningen tagit hänsyn till de ramar som verksamheten har och försökt
skapa ett rum med bra balans och proportioner. Här faller även Mossbergs
upplevelserum in. Ett upplevelserum har stor inverkan på hur man uppfattar
rummet. Hur rummet ser ut kan skapa en uppfattning av hur seriös en
verksamhet är. Ett sätt att rama in upplevelserummet är just genom storytelling
(2015, s. 28). Här uppfylls det sista steget i hur man utformar ett rum. Genom
storytelling förmedlas syftet med rummet.
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Ljud

Figur 17. Akustikdetaljer.

Efter platsanalysen framkom det att ljudförhållandet i rummet behövde
förbättras då det ekar i rummet och man även hör ljud utifrån korridoren. För att
minska ekot och skapa en behaglig ljudmiljö har väggen som vetter mot
korridoren blivit breddad med 10 cm. Golvet är fortfarande täckt av en
heltäckningsmatta, detta för att minska ljud från stolar och fötter. Då mattor är
det enda golvmaterialet som absorbera ljud (Ching, 2012, s. 285). För att ge
bättre möjligheter till att ljudisolera rummet har dessutom en av väggarna
beklätts med akustikplattor för ytterligare ljudabsorberande effekt. Eftersom
ytskiktet avgör hållbarhet och ljudabsorbering. Väggen med akustikplattor. En
form definieras en sammansättning av linjer eller ytor som urskiljer formen har
fått en geometrisk form för att sticka ut i miljön (Ching, 2005, s. 96-98) och för
att skapa en balans mellan färg, form, mönster och textur (Ching, 2005, ss. 6667). Material som kan minska ljudnivån beror på dess kompakthet och hur
absorberande det är (Ching, 2012, s. 303, 283, 285).

Figur 18. Överblick ljud.

Skira gardiner har satts ut i mitten av fönstren för att dels dölja en liten pelare
som finns där men även för att fungera som ytterligare ett element för att skapa
en bra ljudmiljö. I hörnet bredvid fönstret har en ljudabsorberande
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”akustikpelare” placerats för att skapa en kontrollerad ljudnivå. Dessa passar
bra i ett medelstort rum (Fuchs, Lamprecht, 2012, s. 2). Vid tavlan har även
platsvarumärkets symbol placerats i ett akustikmaterial som fungerar som ett
ljudabsorberande element men som även bidrar till rummets identitet. Trotts
alla dessa ljudabsorberande saker är det mest optimala stället för en
kontrollerad ljudmiljö taket. Då det representerar den största oanvända ytan i
rummet. Ett slätt och hårt material gör att ljudet studsar. Det mest effektiva
sättet är med andra ord att använda akustikplattor i taket (Ching, 2012, s. 174,
285).

Förvaring

Figur 19. Detaljbild över förvaring och material.

De har inte så stort behov ut av förvaring utan ansåg att de
förvaringsmöjligheter som finns idag gott och väl räcker för deras behov.
Därför har bänken som finns längst in i rummet behållits, med enda ändringen
dess färg. Byrån som står till vänster när man kommer in har däremot bytts ut
mot en med glasdörrar, detta för att skapa ett modernt intryck men även för att
skapa en förtroendekänsla i den mån att det fungerar som en symbol för att de
inte har något att dölja. För att öka funktionaliteten har en vagn lagts till för att
man lätt ska kunna förbereda mötet med de saker som behövs och på så vis ha
de till hands utan att de är i vägen, eller att man måste gå iväg och hämta något.

Ljus
För att inte skymma utsikten från fönstren men också för att få maximalt
ljusinsläpp har inga gardiner satts upp framför fönstren, det enda gardin som
finns sitter i mitten och är därför inte i vägen. För att skapa en miljö som är ljus
och luftig är väggarna och taket vita medan golvet har en ljusgrå färg. Detta för
att skapa en bra ljusmiljö som påverkar oss positivt och som inte bländar eller
skapar ett otillräckligt ljus (Fridell Anter, Klarén, 2014, s. 214, 185).
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Figur 20. Överblick.

Färg
Färgsättningen i rummet är ljus för att få en ljus miljö, med profilfärgerna som
accentfärger. Genom att ha samma färg på tak och väggar skapas en känsla av
rymd och ljushet. Samma sak gäller det ljusa golvet, som även det bidrar till att
skapa en känsla av luftighet (Ching, 2012, s. 170). Ett ljust golv förstärker även
ljusnivån och bidrar till att rummet känns rymligt (2012, s.290). Släta tak med
en ljus färg reflekterar ljus och skapar därför en känsla av rymlighet, och genom
att ha samma färg på väggar och tak kan man få taket att verka högre (Ching,
2012, s. 170). De blåa linjerna som går vertikalt och horisontellt i rummet är till
för att skapa en känsla av ökade proportioner, att rummet ska kännas bredare
och högre än vad det är i verkligheten. Då riktningsmönster kan påverka hur vi
uppfattar proportionerna av ett rum (2012, s.290).

Figur 21. Överblick färg.
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Korridor
För att dämpa ljuden från korridoren har en heltäckningsmatta i svart placerats
på golvet. Detta för att skapa en yta med djup och tyngd som absorberar en del
av ljuset som faller på det (2012, s.290). Samt för dess förmåga att absorbera
ljud (Ching, 2012, s. 285). Väggar och tak är vita för att få en ljus miljö, men
även för att det inte går att ändra på färgen eftersom det är en kommunal
byggnad. Till höger direkt när man kommer in i korridoren finns en fotovägg
med Eskilstunas vapensköld och bilder från den grafiska profilen för att
presentera kommunen och välkomna besökare. Detta för att skapa en
välkomnande känsla (Ching, 2007, s.243, 244). Till vänster leder en grön
ledstång in till konferensrummet, den har fått den gröna färgen för att
konferensrummet mest används i externa syften och för att skapa en
kongenialitet med rummet. Men också för att affordera besökaren till att gå dit
(Groome, 2014 s. 71).

Figur 22. Överblick korridor.

Rummet har även fått ett nytt namn, Evolutions Rummet, för att få en koppling
mellan platsvarumärket och vad rummet används till. För att ytterligare stärka
kopplingen mellan plats och verksamhet har deras symbol placerats på dörren.
På dörren som leder till själva kontoret, som arbetar under kommunen (det finns
även fler kontor här inne med andra avdelningar som jobbar för kommunen) så
har ledstjärnan för kommunen placerats på dörren för att välkomna besökare
och leda dem genom korridoren, men även för att framhäva vems kontor det är.
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Figur 23. Detaljbild dörr.
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Diskussion och slutsats
Forskninsfrågan som har besvarats i denna uppsatts är” På vilka sätt kan en
verksamhet uppfattas tydligare i deras konferensrum för externa och interna
möten?”
Syftet med arbetet har varit att skapa ett gestaltningsförslag för ett
konferensrum för Näringslivsenheten, som är utformad efter användarnas
behov. Målet med det rumsliga förslaget är att skapa en miljö där deras
verksamhet tydligt framgår, och ge ett professionellt intryck. Detta är av stor
betydelse för att enheten ska kunna känna en intern stolthet men även hjälpa
dem skapa ett professionellt intryck.
Metodarbetet bestod av intervjuer och workshop. Intervjun gav insikt i
problemet och vilka behov som fanns. Dessa behov var följande: att rummet
inte representerade verksamheten och att de vill bli upplevda som ett
förtroendegivande företag. Medan platsanalysen belyste de förutsättningar och
behov som rummet hade. De behov som rummet hade var att det saknade
anknytning till verksamheten och att det var mörkt och ekade. Workshopen gav
insikt i vilken stil de ville ha på rummet. De ville ha färgglatt, modernt och ett
tydligt konferensbord med bekväma stolar. Detta sammanställdes till behov och
funktioner som: saknad av koppling mellan verksamheten och rummet. En ljudoch-ljusmiljö som behövde förbättras. Metodarbetet bestod även av storytelling
som användes för att lättare få en bild av verksamheten. Om i vilket samanhang
verksamheten rörde sig i och vilka relationer de har mellan dem och omvärlden.
För att skapa en röd tråd mellan platsvarumärket och rummet har den grafiska
profilen används som en bas för hela utformningen. Då de funktioner som de
hade behov av redan uppfylldes av rummet fick de olika elementen vara kvar på
samma plats, dock med ett annat utförande som bättre passar verksamheten
enligt rumsliga principer.
I utformningsförslaget har material använts för att skapa en behaglig ljudmiljö.
Detta bidrar till att störande moment försvinner och gör det lättare att fokusera
på verksamheten och möten.
När det kommer till färg och ljus har det använts med målet att skapa en ljus
och behaglig miljö. Detta bidar även det till att skapa ett rum där man vill vistas
och gör att verksamheten tydligt faktiskt syns.
För att man ska uppfatta verksamheten ännu mer tydligt har en fotovägg
placerats i korridoren som leder till konferensrummet och deras kontor. Här har
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för att presentera verksamheten och etablera en kontakt. Dörren till kontoret har
även den fått en ny utformning och har nu fått ledstjärnan från kommunens
profil placerad på sig för att verksamheten ska uppfattas.
De metoder och teorier som tillämpats i denna studie har varit funktionella och
enligt mig hjälpt till att skapa en tillfredställande lösning. Nämligen att skapa
ett designförslag som tydligt kommunicerar verksamheten i deras
konferensrum.
Det finns även en risk att detta arbete kommer uppfattas ligga lite för nära
marknadsföring för att vara renodlad informationsdesign. Som tidigare nämnts
är motivationen för att det inte är marknadsföring, att metoderna och teorin som
valts tjänar syftet att förtydliga information, samma som informationsdesign.
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Bilagor:

Informerat samtycke
Therese Karlsson och Emma Karlsson genomför ett varsitt examensarbete för
en kandidatexamen i Rumslig gestaltning – Informationsdesign, på Mälardalens
högskola. Examensarbetena berör kontorsmiljön respektive ett konferensrum
hos Näringslivenheten i Stadshuset, Eskilstuna.
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Syftet med arbetet i kontorsmiljön är att undersöka olika funktioner som
rummet kan kommunicera, för att möta upp mot de olika metoder och arbetssätt
som användarna har som behov att utföra på platsen. Medan syftet för
konferensrummet är att skapa en miljö som kommunicerar företagets vision och
hur man kan främja företagets kompetens och trovärdighet när det gäller att
skapa och behålla kontakter. För att slutligen utforma ett varsitt
gestaltningsförslag.
Intervjumaterial som samlats in under intervjun kommer att sammanställas och
användas i våra respektive arbeten. Rapporterna kommer sedan att publiceras i
en offentlig databas: DiVA. Vilket medför att materialet blir sökbart för
allmänheten. Högskolan ligger under offentlighetsprincipen vilket medför att
full sekretess inte kan garanteras.
Intervjun är frivillig och ni kan när som helst avbryta er medverkan.
Jag godkänner härmed att mitt namn syns i samband med Therese Karlsson och
Emma Karlsson respektive examensarbete och intygar att jag har läst
ovanstående information och samtycker:
____________________

_____________

Underskrift

Datum

____________________

_____________

Namnförtydligande

Ort

____________________

_____________

Underskrift

Datum

____________________

_____________

Namnförtydligande

Ort
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INTERVJU
Datum: 2017-04-04
Plats: Näringslivsenhetens kontor
Respodent: Sasan Shaba, Malin Dalmén, Niklas Edmark
Intervjuare: Emma Karlsson
Sasan och (Malin) 4/4
ETC-rummet står för Eskilstuna trade center. Vi vill byta namn. Vi vill ha
smartboard och ge rummet nytt liv.
Vad gör ni i ETC-rummet?
-Här möter vi externa och interna kunder.
Vilka funktioner har ni behov av?
-Vi vill kunna vara interaktiva och kunna samarbeta med kunderna. Vi vill
kunna vara kreativa på tavlan. Vi vill ge ett proffsigt intryck.
Om man bortser från att rummet saknar er nya identitet, vad saknar det
annars?
-Det som saknas är den nya Näringslifsenheten.
Har ni behov av att vinna över/övertala kunder? Är det viktigt att ni ger
ett
professionellt intryck, hur vill ni framstå?
Har ni samma vision och mål som kommunen eller har ni egen?
-samma som kommunen.
Om inte-Finns det något citat eller mening som ni alltid använder er av?
Eller som motiverar er-värdeord?
-Kanske inte som vi använder oss av i vardagen. Men vi har ju kommunens
värdeord-Den stolta fristaden, Goda hållbara möten.
Stämmer det att ni har den grafiska profil som finns med i kommunens
grafiska profil?
-Ja vi har den som kommunen har.
Hur vill ni bli upplevda som företag?
-Vi vill bli upplevda som ett förtroendeingivande företag. Både externt och
internt. Vi vill bli sedda som handlingskraftiga. Om det finns ett behov ska vi
fylla det, inte bara tomma ord utan handling. Plantsvarumärket-vi väntar inte
utan vi gör. Vi koordinera samlivet-vi verkställer. Fötroendefrågan är viktigt.
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Vi vill bli sedda som innovativa, strukturerade, kreativa, tillåtande, öppenhet
och buisnessminded.

Intervju
Niklas Edmark 4/4
Vad gör ni i ETC-rummet?
-Ofta möten med utomstående (inte kommunen) men även interna möten.
Vilka funktioner har ni behov av?
-Ofta ska vi eller kunden visa eller presentera något. Så teknik som lätt gör att
man kan interagera i rummet behövs.
Om man bortser från att rummet saknar er nya identitet, vad saknar det
annars?
-Det som är tydligt för Eskilstuna. Att man förstår att det här är Eskilstuna.
Har ni behov av att vinna över/övertala kunder? Är det viktigt att ni ger
ett
professionellt intryck, hur vill ni framstå?
-Proffsiga. Eskilstunas värdeord. Platsvarumärket. Hållbar utveckling. Bästa i
världen industrimiljö.=kommunen.
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